
Zpříjemněte si  
čekání a buďte stále 
online a v obraze!

Lidé, využívající hromadnou dopravu, chtějí znát aktuální stav na 

lince daného vozidla veřejné dopravy, jak při cestování, tak při 

čekání na autobusových zastávkách. iZastávka umožňuje cestujícím 

sledovat aktuální informace o jejich spoji, listovat v jízdních řádech 

či zobrazit aktuální informace o dění v okolí. Operační systém 

umožňuje doprogramovat libovolnou Android aplikaci. Toto chytré 

řešení by mělo přispět k modernizaci a zpřehlednění informací 

směrem ke koncovému uživateli a také by mělo modernizovat 

vzhled města.

Chytrá solární iZastávka

iZastávka

 
Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem
telekomunikací FEKT, VUT v Brně. 

Start up project

IQ Smart solution 
Rybářská 5c, Brno 

+420 732 471 162 
info@iqsmartsoluion.cz

www.IQSmartSolution.cz

Start up project

IQ Smart solution 
Brněnská 537, 664 42  Modřice 

+420 732 471 162 
info@muzeaservis.cz

www.iMobiliar.cz
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Cena za pronájem: 0 Kč

Cena za pořízení: 0 Kč

Instalace v exteriéru, odolnost vůči povětrnostním vlivům

Rozměry 2950 x 1500 x 2500mm

Odolné konstrukční řešení 

Jednoduchá instalace na pevný podklad

Materiál ocel / dibond / sklo

Pro nonstop provoz informačního kiosku je nutné 
zajistit elektrický přívod 230V

Operační systém informačního kiosku může být 
jakkoliv upraven na přání zákazníka a doplněn
o libovolné Android aplikace
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Moderní chytrá iZastávka s informačním 

kioskem a solárním dobíjením

Solární střešní panely zajišťující částečnou nebo i úplnou 
energetickou nezávislost

Zásuvky USB a 220V pro nabíjení mobilů, tabletů, elektrokol, 
elektrokoloběžek, invalidních vozíků aj.

Zabudovaný informační kiosek s možností volby 
zobrazovaných informací z Internetu (např. jízdní řády, lokace 
vozidel hromadné dopravy, aktuální počastí, přesný čas atd.)

LTE modul pro mobilní připojení k Internetu

Wi-Fi hot spot

LED osvětlení se světelným čidlem

Stojan na kola a elektrokola

Lavička

Základní aplikace: informace o počasí a přesném času, jízdní 
řády, lokace vozidel MHD 

iZastávka
Chytrá solární

www.iMobiliar.cz
Doba minimálního pronájmu 6 měsíců.

Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou včetně montáže na připravený podklad, revize, servisu a dopravy do 100 km. Záruka 24 měsíců. www.IQSmartSolution.cz
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